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REG. NR.
FREDNING I RIBE AMT

o. \\

e)
F. P. u. J. nr.:

F. N. ). nr.:

F. N. pag. nr.:

o. F. N. sag nr.:

54569-2-2-72 lokalitet: Tirslundstenen.

Kommune: BrØrup 559

Areal: Interessezone:

,redet: Tinglyst erklæring, den 6. juli 1832.

Formli:e
Indhold:

Æstetisk fredning. Bevare en gammel vandreblok, og omliggende
egekrat.
Offentlig adgang.
Alle fremtidige ejere af jordlodden forpligter sig til at bevare
stenen uforstyrret, ligesom det omliggende egekrat ej heller må
forulempes.

Ejer: A/S Tirslund Plantage.

Henvisning: j .nr. 54569-2-2-72
Reg. nr.: 559-1



REG. NR. 0000. \ \

Uddrag - udateret - af "Fra Ribe amt", udgivet af
Historisk Samfund:

•

2. Tislund-Stencn (Malt Herred, Bmrup Sogn) i
T~lInd I<rat en 4 km Nord for Konge~en. er en Mu-
rænehlok (VaJlCirehlok), ført med Isen til sit Sted fra
den skandinnviske Halvø, 16 Meter i Omkreds;! i gam·
melt M~l nævnes Omkredsen cn. 71/~ Favn. Den rn-
ger 5--,6 Alen up over Jorden og ligner p~ Alstand
et lille Hus. Denne Sten har b~de i sin Mnsse og sin
Form en vis Lighed med den større Jellingesten. Lig-
heden forøges derved, at et Stykke al Stenens Top er
hortsprængt i nyere Tid, ·ligesom Jellingestellen mang-
ler et Stykke af Toppen. Det skal være den senere.
Biskop i Ribe, Koefoed. der som Præst i Brørup (1791
--96) ved et Forsøg på at sprænge Tislund-Stenen med
Krudt bortsprængte det nll manglende Stykke af Top-
pen, som Runologen Wimmer ved sin Undersøgelse af
Stenen- den 22. ju'li f8'78 endnu fandt liggende ved Ste-
ncnS Fod. Tislund-Stenen blev allerede fredet ~31..
og i den under 6. Juli tinglæste Erklæring forpligter
G,l;mlmand Jens Andersen og alle fremtidige Ejere af

• I

Jordlodden sig til at bevare Stenen uforstyrret, ligesom,
del omliggende Egekrat ej heller må forulempes. I Er-:
kl,cringen er optaget Udtog af en Skrivelse fra Kom-

I

missionen til Oldsagers Bevarelse, og heri hedder det: I

.Da der er Sandsynlighed for, at denne og en allerede'
fredet 1Sten], der ligger ved Læborg. efter hvad man
H'd om dem, have kunnet være bestemte for Thyras
bemmte Gravhøj, som omtales i Runeindskrilten li Jel·
llll!-d. der hører til den ene af disse Stene, fortjente den
at fredes, og det .saa meget mere, som det er muligt.
<II en af disse ma~ke netop er den Sten, Sagnet beret-
ter, Kong Harald B1aatand var beskæftiget med at flytte
til Sin Moders Grav, da han blev underrettet om, at
h;]ll~ Søn havde gjort Oprør mod ham."
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